
201

соціально-відповідальний маркетинг. Холістичний маркетинг пе-
редбачає важливі організаційні зміни у компанії, тому передбачає
активну командну роботу, коли різними бізнес-процесами керу-
ють менеджери цих процесів, а не відбувається розподіл за відді-
лами. Управлінські ж команди набираються з різних відділів з
урахуванням умінь і можливостей кожного члена команди [4].
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Ринок мобільного зв’язку є надзвичайно сприятливим і напра-
вленим для впровадження моделі проактивної поведінки компа-
ній, як за характером запропонованих послуг і близькістю до клі-
єнтів, так і за потенціалом свого розвитку в сфері розширення та
удосконалення інноваційної інфраструктури ринку і роботи ме-
неджменту з персоналом компанії.
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За результатами теоретичного дослідження проактивної пове-
дінки було виділено такі ключові внутрішні ресурси проактивної
компанії: персонал, керівні кадри, клієнти, контактна база, імідж
і гудвіл, відносини зі суспільством через корпоративну відпові-
дальність [1; 2]. Перелічені ресурси для компаній забезпечують
стійку конкурентну перевагу і стійких динамічних здібностей
компанії [3].

На аналізованому ринку мобільного зв’язку ключовими ре-
сурсами для компаній ПрАТ «Київстар» (VimpelCom Ltd) [4; 5],
«МТС-Україна» [6; 7], «Астеліт» (ТМ «Life») [8; 9] є:

— персонал ― зокрема, розвиток ініціативності, самостійності,
забезпечення саморозвитку і розкриття потенціалу кожного праців-
ника. Саме персонал сьогодні в проактивній поведінці відіграє най-
більшу роль. Людина і тільки людина може насправді перетворити
компанію в проактивну у повному розумінні цього поняття;

— керівні кадри ― важливим для успіху кожної компанії є ви-
сококваліфікований менеджмент компанії, який володіє як спеці-
алізованими уміннями і навиками, так і приходив з інших сфер,
що в кінцевому підсумку забезпечує неординарність, свіжість й
ефективність прийнятих управлінських рішень;

— контактна база, імідж, гудвіл ― для «Київстар» і «МТС-
Україна» даний ресурс є ключовим, важливим і забезпечує знач-
ний потенціал для розвитку і зміни наявних напрямів діяльності
і/або появи нових сегментів діяльності;

— позитивний імідж, відносини із суспільством, що реалізу-
ється через корпоративну соціальну відповідальність ― даний
ресурс та інструмент для всіх компаній є важливим і на нього
приділяється багато уваги;

Для компанії «Київстар» більш явним і вираженим ключовим
ресурсом є клієнти, якими вони дорожать і цінують. Результатом
такої поведінки є лідируючі позиції на ринку.

Складнішим для ресурсного аналізу наведених компаній ви-
ступає ресурс «корпоративна культура і цінності», оскільки його
важко ідентифікувати і чітко визначити. З однієї сторони, даний
ресурс є унікальним і формується тільки в даній компанії. але з
іншої ― виникає питання ― наскільки він є вартісним для відтво-
рення і чи взагалі має економічний зміст відтворити цінності іншої
компанії, адже середовище кожної компанії є унікальним, непо-
вторним, в якому дані цінності працюють і дають ефект.

З проведеного аналізу сьогодні в повній мірі втратив унікаль-
ність ресурс інноваційних технологій. З однієї сторони, в сфері
телекомунікацій технології уже відіграють меншу роль, ніж ра-
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ніше ― оскільки сьогодні доступні до використання значний пе-
релік устаткування і наявні відповідні спеціалісти, а з іншої вже
сформовано технологічний кістяк мережі покриття аналізованих
компаній, що забезпечує високу якість зв’язку.

Для підтвердження такої думки можна навести вислів СЕО
менеджера компанії «Астеліт» О. Барінова, який напряму вказу-
вав, що важливішим є маркетинг і робота з клієнтами, ніж техно-
логічна складова, формування і підтримку якої можна перекину-
ти на аутсорсинг для спеціалізованих компаній [9].

Хоча для компаній «Київстар» і «МТС-Україна», важливим є
використання інновацій і впровадженням новітніх технологій.
При чому варто зауважити, що найбільшу увагу приділяється
технологіям швидкісного і повсюдного доступу через мобільні
пристрої до Інтернету.

На такому фоні варто зауважити, що досить мало компаніями
приділяється увага своїм контактам зі стейкхолдерами компанії,
вважаючи їх як такими, які завжди є. Хоча саме стейкхолдери,
особливо постачальники ресурсів забезпечують стійкість діяль-
ності компаній.

Таким чином, було розглянуто ключові ресурси реалізації і
формування проактивної поведінки компаній на прикладі компа-
ній мобільного зв’язку. Найсуттєвішим є персонал і менеджмент
компанії, які забезпечують у повній мірі випереджуючу поведін-
ку на ринку. При цьому мало ваги приділяється інноваційним
технологіям і контактам зі стейкхолдерами.
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В умовах сучасного господарювання, що характеризується
динамічними та водночас мало прогнозованими змінами, зміню-
ється парадигма функціонування підприємств у бік інтелектуалі-
зації персоналу та створення інноваційних структур. Інноваційні
структури потребують прогресивних і дієвих управлінських ме-
ханізмів з метою забезпечення їх цілеспрямованого та безпере-
бійного розвитку. З цих позицій тема дослідження є актуальною.

Аналіз публікацій щодо проблеми формування політики на-
рощування інтелектуального потенціалу [1—3] показує, що
останнім часом в умовах формування економіки знань велика
увага приділяється розвитку інтелектуального потенціалу персо-
налу. Однак, його становлення та розвиток досліджено фрагмен-
тарно, поза увагою залишаються взаємозв’язки забезпечення та
функціонування навчання, відсутні характеристики умов імпле-
ментації системи управління знаннями.

Передумовою формування інтелектуального потенціалу під-
приємств є створення інноваційних структур, які займаються роз-
робленням і впровадженням інноваційних продуктів і технологій.
Головний напрям діяльності інноваційних структур — створення
пропозицій товарів, процесів і моделей бізнесу, наявність яких за-
безпечить досягнення істотних конкурентних переваг, що постійно
приваблюють клієнтів. На можливості отримання конкурентних
переваг впливають ключові компетенції персоналу.




